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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
PARA O BIÊNIO 2019/2021

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, esteve reunido o Conselho
Municipal de Educação, em web conferência, através do aplicativo Zoom, atendendo as
orientações de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. A reunião teve início às
quatorze horas e dezesseis minutos, quando a presidente trouxe algumas informações para
atualização dos conselheiros. Foi falado sobre a última reunião online, que teve a presença do
secretário municipal de educação, onde foi tratada a nota pública emitida pelo Conselho
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação. Em seguida, foi informado que
as ações da UNCME/RJ estão sendo acompanhadas e que houve uma reunião no dia vinte e
sete de maio, com o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Educação, mas que a
presidência deste Colegiado somente acompanhou a reunião, não sendo questionada e nem
consultada sobre os assuntos tratados. Foi informado também que a presidência do Conselho
recebeu um convite para nova reunião com o Ministério Público para o dia dez de julho.
Continuando, a presidente trouxe para conhecimento do Conselho que em meados de junho,
houve uma reunião com as Escolas de Educação Infantil Privadas e a Secretaria Municipal de
Educação, onde foram tratados alguns planos de ação e que esses referidos planos estavam
direcionados ao CME, mas que nunca chegaram ao Colegiado e foram direto para o gabinete
do Prefeito. A Presidente relatou que as mantenedoras expuseram as diversas dificuldades que
estão enfrentando e que suas reais intenções pareciam ser um pedido de fôlego financeiro,
mas que quanto a isso não há o que o Conselho possa deliberar. Seguindo a reunião, a
Presidente falou sobre os Conselheiros que sempre faltam às reuniões e não participam de
nenhuma das atividades do Conselho e que por tal motivo, em conformidade com o colegiado,
solicitará suas substituições e os excluirá do grupo do WhatsApp do CME. Seguindo a pauta,
foi informado que a Creche e Pré Escola Lua de Cristal está encerrando suas atividades,
devido à instabilidade que a pandemia gerou. Segundo a mantenedora, muitos pais retiraram
seus filhos da escola. Então a Presidente, preocupada com os alunos de Pré I e Pré II, que são
responsabilidade do governo municipal, solicitou à mantenedora a lista de alunos para prover
vagas em outras Unidades Escolares. Na oportunidade, o Conselho discutiu sobre matrículas e
transferências durante a pandemia e em seguida foi dada a palavra aos Conselheiros, para que
pudessem opinar sobre os itens da pauta já elencados. Conselheira Eliza Mara falou que os
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pais mais instruídos podem exigir a transferência mesmo durante a pandemia e que as escolas
podem usar o nome do Conselho e da SME para se justificarem pela não emissão do
documento; a conselheira também se manifestou a favor da exclusão dos Conselheiros não
participantes. Conselheira Angélica pontuou que para recolher o arquivo da escola Lua de
Cristal, é necessário que esteja anexada às documentações dos alunos suas respectivas
declarações de transferência. Presidente Morgana informou que já fez essa solicitação à
mantenedora. Conselheira Flávia se posicionou em relação às Escolas de Educação Infantil,
falando da delicada situação que este segmento está enfrentando, por ser difícil trabalhar
remotamente com crianças devido a natural falta de autonomia e que muitos pais também
estão sentindo essa dificuldade por terem que prestar um apoio maior neste momento.
Conselheira Maria de Lourdes lamentou as dificuldades que a Educação está passando, mas
ressaltou que estamos vivemos uma pandemia e o que deve ser privilegiado é a saúde e
segurança de todos, que o retorno às aulas agora pode ser catastrófico, pois pode propagar
ainda mais o vírus e defende que ninguém deve retornar agora, somente quando houver total
segurança. Conselheira Angélica mais uma vez se posicionou, conjecturando sobre a união do
ano letivo de dois mil e vinte com dois mil e vinte e um e sobre a impossibilidade de existir
reprovação e fechamento da carga horária de cada segmento. Conselheira Saionara, como
representante da Gerência Pedagógica, deixou claro que não há determinação para retorno das
aulas no mês de agosto, que as aulas só retornarão quando houver total segurança, com devida
autorização dos órgãos competentes da área da saúde. Conselheira Dayana manifestou sua
preocupação com a realocação dos alunos de Pré I e Pré II da escola Lua de Cristal,
enfatizando a importância das crianças serem realocadas em escolas autorizadas. Sobre a
suspensão de matrículas e transferências durante a pandemia, a conselheira achou o decreto
não muito claro quanto a isso e sobre a exclusão dos conselheiros não participantes, ela
também se manifestou a favor. Após o término da fala dos Conselheiros que quiseram se
manifestar, a Presidente pediu que os Conselheiros se posicionassem em relação ao PED. As
Conselheiras Fernanda e Marceline elogiaram o material, dizendo que este foi muito bem
elaborado. Conselheira Ivy perguntou se o PED será sempre feito pela SME ou se os
próximos serão elaborados pelas equipes pedagógicas das escolas. Conselheira Saionara
esclareceu que o PED é de responsabilidade da SME, mas que serão entregues aos alunos com
o devido apoio dos orientadores pedagógicos e professores. Conselheira Eliziane achou o
material muito bom, mas, como mãe de aluno, acredita que alguns pais terão dificuldades em
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alguns enunciados. Conselheira Vanuza também achou o material muito bom e relatou alguns
erros ortográficos no corpo do material. Conselheira Saionara pediu para que a Conselheira
aponte os erros achados e continue ajudando na revisão. Conselheira Lenita também avaliou
muito bem o material, dizendo que, em sua opinião, está até melhor que o material da Rede
Estadual de Ensino. Encerrando este assunto, a Presidente esclareceu que o material ainda está
em fase de fechamento e ajustes finais, não sendo permitido o seu compartilhamento e que
todos Conselheiros devem analisar o corpo do material. Em seguida, a Presidente solicitou
uma reunião com as supervisoras do Conselho: Angélica, Dayana e Eliza Mara, para ajudarem
no processo de encerramento da escola Lua de Cristal e solicitou também outra reunião com o
colegiado, na próxima semana, para deliberar sobre o PED. Por fim, a Presidente trouxe ao
Conselho o requerimento da Conselheira Fernanda Carreiro, que solicita as atas de todas as
reuniões presenciais do corrente ano. Antes, a presidente deixou claro que devido à pandemia,
as atas ainda não foram lidas, aprovadas e assinadas. Com votos das Conselheiras Eliziane,
Elidiane, Vanuza, Dayana, Fernanda e Verena, as atas só serão entregues quando houver
reunião presencial para devida leitura, aprovação e assinatura das mesmas. Sem mais, a
reunião foi finalizada às dezessete horas e quinze minutos. Eu, Cleiton Luciano Pigli
Almeida, secretário deste Conselho, lavrei a presente ata que após lida e aprovada segue
assinada pelos Conselheiros presentes. Barra Mansa, oito de julho de dois mil e vinte.
Eliza Mara dos Santos Loureiro Cintra - __________________________________________
Angélica Porto dos Santos - ____________________________________________________
Dayana Silva Jesuino - ________________________________________________________
Dinea José Maria - ___________________________________________________________
Morgana de Fátima Campos Vieira - _____________________________________________
Saionara Maciel Rosa Viçoso - __________________________________________________
Flávia Gonçalves Real - _______________________________________________________
Verena Sacchetti Magalhães Silva - ______________________________________________
Maria de Lourdes Faria Barbosa - ________________________________________________
Eliziane Elen Juscelino da Silva - ________________________________________________
Lenita Melo de Souza - ________________________________________________________
Elidiane Silva de Paula - _______________________________________________________
Michelle Moura da Silva Nasciemento - ___________________________________________
Fernanda Lopes Avelar - _______________________________________________________
Marceline Silva Neto - ________________________________________________________
Vanuza Amorim Figueiredo - ___________________________________________________
Ivy Cristina Oliveira dos Santos Almeida - ________________________________________

